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همه گیری جهانی )پاندومي( »كرونا« و گونه های متفاوت  مواجهه 
با آن در جامعه، ضرورت تأمل از منظر علوم اجتماعي  در اين زمینه 
را يادآور می شود. در مورد  نحوة مواجهه با چنین مصائب و مسائلي 

دو نگرش متفاوت در جامعه قابل تمیز و تشخیص است:
é ايــن پديده چه تأثیری  بر  اخالق اجتماعی دارد؟ آيا به تنزل و 
تزلزل اخالق اجتماعي می انجامد و موجب می شود مردم در چنین 
شــرايط بحراني كمتر دغدغة رعايت اخالقیات را داشــته باشند و 
راحت تــر از قواعد و هنجارهاي اخالقــي تخطي كنند؟ يا برعكس، 
قرارگرفتــن در چنین وضعیتي موجب تقويــت حس همدردي و 

همدلي و كمك و همیاري می شود؟ 
é آيــا چنین فجايعی خودخواهی و نفع طلبــی را دامن می زند يا 
موجب احســاس تعهد و مســئولیت اجتماعی بیشــتر و کمک و 

خیرخواهی، و ايثار و از خودگذشتگی می شود؟ 
é آيا چنین حوادثی قواعد و هنجارهای اخالقی و اجتماعی را زير 
سؤال می برد و موجب می شود شهروندان نسبت به اعتبار، مشروعیت 
و مطلوبیت چنین قواعدی دچار شــک و ترديد  شوند؟ يا برعکس، 

تعهد و تقید به قواعد اخالقی را تحکیم و تقويت می کند؟ 
é آيا چنین ســوانحی فردگرايی و تــک روی را افزايش می دهد و 
موجب می شــود هرکس فقط به فکر خود و خانواده اش باشد و تنها 
گلیم خود را  از آب بیرون بکشــد، يا وحدت، هم بستگی و مشارکت 
اجتماعــی را تقويت می کند و حتی به گذشــتن از نفع فردی برای 

دستیابی به خیر اجتماعی می انجامد؟ 
é آيا چنین وقايعی احساس بی اعتمادی اجتماعی را دامن می زند و 
بدبینی و سوءظن را در روابط بین فردی، گروهی و اجتماعی افزايش 
می دهــد، يا به تحکیم روابط، تقويت حســن ظن، و تقويت اعتماد 

بین فردی و نهادی کمک می کند؟
é آيــا كرونا نظــم و انتظام اجتماعــی را به هــم می زند و موج 

قانون گريزی و قانون شکنی بیشتر می شود؟ يا برعکس، به تحکیم و 
تقويت نظم و انضباط می انجامد؟ 

é آيا چنین پديده ای آسیب های اجتماعی، چون سرقت، احتکار، 
فســاد، اختالس، قتل، خودکشی، طالق، اعتیاد،  افسردگی، يأس و 
ناامیدی را افزايش می دهد؟ يا برعکس، ناهنجاری ها، بزهکاری ها، و 

آسیب هاي اجتماعی را کاهش می دهد؟ 
é و باالخــره، آيا چنین ســوانح و فجايعی تعارضــات، تضادها و 
کشمکش های اجتماعی و سیاسی را افزايش می دهد و زمینه را برای 
اصالحات و تغییر و تحوالت اجتماعی و سیاســی در جهت نظمی 
برابر، عادالنه و فراگیر فراهم می کند؟ يا به تحکیم و تقويت مناسبات 

نابرابر و تبعیض آمیز، و انسداد و استبداد کمک می کند؟
در پاســخ به چنین پرسش هايی می توان گفت: همه گیری جهانی 
كرونا با چهرة »ژانوســي« خود نوعي دوگانگي اخالقي را در جامعه 
دامن زده است. از يک سو، گروه های سودجو و فرصت طلب از چنین 
وضعیتي برای احتکار وگران فروشی دارو و اقالم و کاالهای بهداشتی 
سود جسته اند، و در مقابل، گروه های  داوطلب و انجمن های مردم نهاد 
و خیريه بــه کمک مردم گرفتار بیماری شــتافته و به توزيع اقالم 
بهداشتی و مواد غذايی بین مردم گرفتار اقدام کرده اند. گروه هايی به 
الک خودخواهی فرورفته و سعی کرده اند گلیم خود را از آب بیرون 
بکشــند، و گروه های ديگری اين وضعیت را فرصتی مناســب برای 
تحکیم اخالق اجتماعی، تعاون، همیاری و همدلی دانسته اند و منافع 

و خیر اجتماعی را بر نفع فردی ترجیح داده اند.  
گروهی تعطیلی کار و قرنطینة خانگی را فرصتی برای بازگشــت 
به خانه و تقويت روابط و مناســبات خانوادگی قــرار داده اند، اما در 
گروه های ديگــری، بیکاری، فقر و بی برنامگی از يک ســو، و فقدان 
منابع درآمدی برای گذران زندگی در چنین وضعیتی از سوی ديگر، 
موجبات گسترش تنش ها و تعارضات خانوادگی بین مردان و زنان، و 
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والدين و فرزندان را فراهم کرده است؛ تا جايی که حتی بنا بر برخی 
برآوردها، آمار طالق و آســیب های اجتماعــی در اين ايام در برخی 

کشورها باال رفته است. 
چهرة دوگانة کرونا اخالق سیاســی را نیز تحت تأثیر قرار داده 
است: از ســويی موج کمک و همیاری بین دولت ها را برای عبور 
از اين بحران برانگیخته اســت، و از ســوی ديگر، برخی کشورها 
ايــن وضعیت را فرصتی برای تحت فشــار قــراردادن دولت های 
رقیب دانسته اند و از اخالق بشردوستانه و انسانی عدول کرده اند. 
در داخل کشــورها نیز کرونا مشــت سیاســتمداران را باز کرده 
و قــدرت و ضعف آن هــا را در مديريت جامعــه و دانش و ارادة 
آن ها را برای تصمیم گیری به موقع برمال کرده اســت. بســیاری 
از دولت ها و دولتمــردان  در دوراهی »نجات اقتصاد« يا »حفظ 
جان شــهروندان« دچار ترديد و تزلزل شدند. کرونا ناکارکردی و 
ضعف دســتگاه های اجرايی پرطمطراق و مراکز پرخرج و دارای 

بودجه های بــاال، اما  ناکارآمــد و غیرمفید را، در 
برخی از کشــورها برای شــهروندان عیان ساخت؛ 
همچنان که ارزش و اهمیــت وجود برخی بخش ها و 
ادارات را برای حفظ سالمت و جان مردم بیش از پیش 

مشخص کرد. 
اما مهم تر از همة اين ها، کرونا نشان داد مردم همة کشورها  
در يــک جهان بــه هم پیوســته زندگی می کننــد. اتفاقات و 
رويدادهای مثبت و خوشايند يا منفی و رنج آور ديگر چون گذشته 
صــورت محلی، منطقه ای و محدود ندارند و آثار و پیامدهای آن ها 
همة کشــورها را در بر خواهد گرفت. به همین دلیل نمی توان به 
دور خود حصار کشید و از مناسبات جهانی کناره گرفت، يا خود 
را چــون برخی قدرت های غربی، تافتة جدا بافته دانســت و از 
توفان حوادث برکنار ماند. همچنان که مزايای جهان ارتباطات و 
اطالعات، پیشرفت های علمی و فناورانه، ابتکارات و اختراعات،  يا 
کشف راه های غلبه بر بیماری ها، و حتی باال و پايین شدن قیمت نفت 
و طال يا ارزهای بین المللی، بر کوچک ترين کشورها در دورافتاده ترين 

مناطق صحرای آفريقا تأثیر می گذارند. 
تخريب محیط زيســت، نازک شدن الية ازون، جنگ و خشونت، و 
بیماری ها نیز شکل همه گیر و جهانی پیدا کرده اند و ديگر نمی توان 
عواقب و آثارشــان را به يک کشور يا منطقه محدود کرد. چنان  که  
جنگ خلیج فارس کل منطقه را به نوعی درگیر کرد يا دامنة جنگ 
گروه های تکفیری و داعش در عراق و سوريه،  با سیل مهاجران، به 
کل اروپا و آمريکا نیز کشیده شد. جنون گاوی و آنفلوانزای پرندگان 
هم بسیاری از کشورها را درگیر کرد. به  طور کلی، جهان معاصری که 
ما در آن زندگی می کنیم،  بسیار کوچک و به  هم پیوسته شده است. 
نظم و پیشرفت، بی نظمی و آشفتگی، اعتماد و  ايمنی، و مخاطره از 

ويژگی های دوقطبی اين جهان به هم پیوسته است.  
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